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afgelopen boekjaar (stemming)

8. Kennisname sociaal verslag

9. Varia en toekomstplannen
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Verwelkoming
(Marc De Vos - voorzitter, oprichter)
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Verwelkoming

Burgercoöperatie 

Aantal coöperanten vandaag : 557  

Aantal aanwezige coöperanten : 25

Aantal coöperanten die een volmacht hebben gegeven : 4

Burgerkapitaal opgehaald eind 2021 : 1.158.125 euro

Energiecoöperatie sedert 2014

geregistreerd als energiegemeenschap in 2022

Activiteiten in het Meetjesland
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Voorstelling en bespreking van de 

activiteiten van 2021
(Marc De Vos - voorzitter)
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Werkingsverslag 2021

● Wind

● Zon

● Coöperanten

● Professionalisering

● Samenwerking

● Lopende projecten
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Wind
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Werkingsverslag 2021 - Wind

● Windturbine aan de Huysmanhoeve : 25% eigendom van Volterra

Resterende 75% is van Ecopower

● Productie voor Volterra 2021 : 1.286,63 MWh 

vrij slecht windjaar, 

productie 2020 : 765,11 MWh (vanaf eind mei)

maar hoge prijzen in de tweede helft van het jaar

gemiddelde prijs 2020 :   8,25 cent per KWh

gemiddelde prijs 2021 : 14,29 cent per KWh

Subsidies (prijs groene stroom certificaten) zullen wijzigingen in 2022.

● Windweekend 12 en 13 juni (organisatie provincie)

standje van Volterra – handtekening plaatsen op windturbine
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Windturbine Huysmanhoeve
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Zon
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Werkingsverslag 2021 - Zon

● Drie zonneprojecten gerealiseerd in 2021

Lokaal Dienstencentrum Zonneheem (Eeklo) 

samen met Ecopower – project Zon in de Stad

College Ten Doorn (Eeklo) – opgeleverd voorjaar 2021

samen met Energent (traject met scholen)

Kunstenorganisatie Timelab (Gent) – opgeleverd voorjaar 2021

● Productie zonne-energie Volterra 2021 : 178,75 MVh

ook voor zonneschijn een vrij teleurstellend jaar

● Project Zon in de Stad – tweede fase (aanbod bedrijven en organisaties)

vanaf maart 2021 

een tiental leads ontvangen
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Zon in de stad Eeklo
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Zonnepanelen Ten Doorn (Eeklo)
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● 253 zonnepanelen

● 85.500 kWh/jaar (25 huishoudens)

● 75% zelfconsumptie

● ism Energent



Zonnepanelen De Schuur / Timelab vzw (Gent)

● Eerste autonoom project van Volterra:

● Geïsoleerde wijk achter Dampoort, creatieve gemeenschapsruimte

● 151 zonnepanelen

● 51.000 kWh/jaar (15 huishoudens)
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Coöperanten
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Werkingsverslag 2021 – coöperanten (1/2)

● Kapitaalronde 2021 – 200.000 nieuw kapitaal opgehaald

Doel was voldoende middelen te verzamelen om nieuwe projecten te financieren.

Bestaande coöperanten de kans geven een grotere participatie te nemen.

Realisatie : 98 transacties waarvan 22 door nieuwe coöperanten

● Actie ‘maak van Volterra je elektriciteitsleverancier (via Ecopower)’

Doel : eigen stroom oogsten.

17 Volterra-coöperanten hebben aandelen Volterra als waarborg gegeven voor de 

levering via Ecopower
(technisch gesproken : Ecopower ID ingebracht in DAR)

Actie vroegtijdig afgebroken wegens contractstop bij Ecopower
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Elektriciteit van Volterra tot bij jou in de huiskamer

Ecopower heeft eind 2021 een plotse grote instroom van nieuwe klanten gekend.  

In december 2021 gingen twee marktspelers failliet en zo’n 100.000 mensen moesten een 

nieuwe elektriciteitsleverancier zoeken. 

Ook door de stevige prijsstijgingen en de veelvuldige media-aandacht daarvoor gingen veel 

huishoudens zelf spontaan op zoek naar een voordeliger energiecontract.

Ecopower heeft in de huidige markttoestand een erg gunstige prijs en oprecht groene stroom 

van eigen bodem.  

De Ecopower prijs in het Meetjesland is gestegen van 25 cent naar 28 cent. 

(ter vergelijking : goedkoopste (variabel) tarief in april 2022 : 42 cent)

Ecopower heeft een vast tarief waarbinnen prijsstijgingen of -dalingen twee maanden op 

voorhand transparant worden gecommuniceerd. 

Het Ecopower model streeft naar een evenwicht tussen productie en levering, anders moet er 

elektriciteit worden bijgekocht op de markt en die is al een hele tijd uitzonderlijk duur. 
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Elektriciteit van Volterra tot bij jou in de huiskamer

Wanneer zal het weer mogelijk zijn ?

Momenteel eerder wachten tot eind 2022.

Ecopower zal pas weer nieuwe klanten toelaten, als er voldoende lokale, hernieuwbare 

productie is bijgekomen tegenover de huidige situatie.
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Werkingsverslag 2021 – coöperanten (2/2)

● Informeren van onze coöperanten : 

Met 11 nieuwsbrieven in 2021 hielden we onze coöperanten bijna maandelijks op de 

hoogte van Volterra-nieuws. 

● DAR (Digitaal Aandeelhouders Register) op punt gezet in 2021

Een essentieel onderdeel van onze digitalisering, en automatisering van aanmaak van 

documenten.

We willen zoveel mogelijk coöperanten bereiken via email
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Waar wonen onze coöperanten?

• 4 op 5 van onze coöperanten 

wonen in Oost-Vlaanderen
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Aandelengroei en nieuwe coöperanten

• Kapitaalronde voor ophalen van 200.000 euro in 2021

• 98 transacties waarvan 22 door nieuwe coöperanten

• Volterra telt intussen meer dan 550 coöperanten
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Professionalisering
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Werkingsverslag 2021 - professionalisering

● Werking wordt nog steeds getrokken door een diverse groep vrijwilligers.

En vrijwilligers zijn nog steeds meer dan welkom
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met toenemende professionalisering in 

domeinen:

✔Digitalisering (digitaal aandelenregister)

✔Projectcoördinatie en –opvolging

✔Financieel beheer en accounting

✔Communicatie (nieuwsbrieven, website, sociale media)

✔Netwerking (met partners, overheden,...)

✔Operationele werking



Verdere stappen in professionalisering
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… en we plaatsten onlangs onze eerste vacature!

op zoek naar een halftijds projectleider 

hernieuwbare energie met een sterke voeling voor 

onze coöperatieve onderneming.



Volterra – vacature halftijdse medewerker

Projectleider hernieuwbare energie

Doel van deze functie : 

Je trekt de ontwikkeling en goede werking van hernieuwbare energieprojecten in al hun 

technische aspecten.

Specifiek zal de projectleider:

• medeverantwoordelijk zal zijn voor het aanbrengen van nieuwe projecten

•       nieuwe installaties rond duurzame energie dimensioneren en uitwerken;

• projecten en werven bij klanten opvolgen;

• profielen analyseren om het eigen verbruik bij onze klanten te verhogen;

• bestaande installaties opvolgen en tijdig onderhoud organiseren;

• nieuwe concepten rond energie-delen en slim sturen technisch uitwerken en op maat 

van de klant toepassen;

Algemeen : 

Volterra vrijwilligers adviseren en ondersteunen als technisch energie-expert. 
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Vrijwilligers, meld je aan

Er is veel werk te verzetten binnen een burgercoöperatie.

De taken zijn zeer divers en omvatten alle aspecten van een bedrijf.

Wij zijn steeds op zoek naar versterking van de verschillende domeinen:

● Communicatie naar publiek en coöperanten, via website, social media, email…

● Projectopvolging gaande van offertevoorbereiding, projectcoördinatie, uitvoering tot oplevering…

● Verkoop en prospectie

● Operationele werking waaronder opvolging van emails, van technische bijstand, van contracten, van verzekeringen…

● Coöperantenwerking gaande van bijhouden vennotenregister, betrekken van coöperanten , voorbereiden van Algemene 

Vergadering tot organisatie van fondsenwerving… Financieel beheer waaronder boekhouding, financiële planning en 

prognose, financiële verslaggeving, uitgaande en inkomende facturen…

● Netwerkactiviteiten met onze partners in samenwerkingsverbanden, met overheden, koepelorganisaties…
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Samenwerking
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Werkingsverslag 2021 – samenwerking 

● Aansluiting bij CEDAN

het Coöperatief Elektrisch DeelAutoNetwerk

Als aandeelhouder bij Volterra kan je de elektrische deelauto's van de coöperatieve 

autodeelaanbieders gebruiken. 

Je aandelen bij Volterra (minimum 2 aandelen) zijn dus je toegangsticket tot het 

autodeelsysteem. 
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Lopende projecten
(Ruben Goethals - bestuurder)
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Werkingsverslag 2021 - energiegemeenschap

● Volterra is geregistreerd als energiegemeenschap bij de VREG

● Opvolging van de ontwikkelingen rond energie-delen

Wetgever zal geleidelijk meer mogelijk maken vanaf 2022

● Positionering naar buitenuit als energie-gemeenschap

Gebruik maken van nieuwe wetgevende initiatieven.

30



Werkingsverslag 2021 – offshore wind

● Investering in SeaCoop CV (burgerwind op zee)

‒ Samen met 32 andere burgercoöperaties investeert Volterra mee met 5.000,00 € 

startkapitaal. 

‒ Seacoop is de offshore coöperatie waarmee de Belgische burger mee zal kunnen 

participeren in offshore windprojecten. 

‒ Via aanbesteding zal de Federale Overheid concessies bieden in de nieuwe Prinses 

Elisabethzone. Dit is de laatste zone in Belgische wateren die zal worden aangesneden 

en dus onze kans om als burgercoöperaties voor energie binnen onze territoriale 

wateren burgerparticipatie voor wind op zee te organiseren. 
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Werkingsverslag 2021 – nieuwe concepten

● ‘Watervliet Autonoom’

Organiseren van energie-autonomie voor een dorp of wijk via lokaal afgestemde productie 

en verbruik. 

Deelaspecten : 

motivering van bewoners en partners, 

het zoeken van locaties voor de productie, 

de financiering van de productie-eenheden en 

de operationele organisatie van de distributie van de eigen energie.

● productiemogelijkheden van hernieuwbare energie in combinatie met 

energie-delen, deelmobiliteit, laadpaalinfrastructuur en andere 

batterijvoorzieningen.

● Zoektocht naar projectmiddelen via subsidiërende organisaties en 

overheden
32



Vragenronde
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Werkingsverslag 2021 – vragen

● Zijn er nieuwe kapitaalstromen voorzien?

Voor 2022 worden geen kapitaalstromen voorzien.  We beschikken over voldoende 

liquiditeiten om een aantal zonneprojecten te doen.

Dit kan veranderen als we een mogelijkheid hebben om nieuw groot project te realiseren.

Op de iets langere termijn (3 à 4 jaar) zullen er ook kapitaalstromen zijn voor de offshore 

burgerwind.

Op de korte termijn is er wel een actie om 1.000 nieuwe aandeelhouders te krijgen, maar 

met een eerder minieme inleg (2 aandelen).  Dit om een reservoir van geïnteresseerden 

aan te leggen, als we snel nieuw kapitaal moeten inzamelen.
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Werkingsverslag 2021 – vragen

● De aansluiting bij Ecopower is momenteel niet meer mogelijk. Is er een 

mogelijkheid om voorrang te verlenen aan de aandeelhouders van 

Volterra om aan te sluiten aangezien zij al mee geïnvesteerd hebben in 

het windmolenpark ?

Er is momenteel nog steeds een contractstop bij Ecopower (tot einde dit jaar)

Ecopower is (wettelijk) verplicht elke aanvraag gelijk te behandelen.  Er kan dus geen 

voorrang worden gegeven aan bestaande Volterra aandeelhouders.

Burgerenergiecoöperaties zullen tijdig worden geïnformeerd als het weer mogelijk zal zijn 

een contract af te sluiten bij Ecopower (als Volterra coöperant) 

● lidmaatschap Ecopower voor elektriciteit

indien je als Ecopower coöperant elektriciteit afneemt van Ecopower, heeft het weinig zin 

om dit te wijzigen naar Volterra (en uw Volterra aandelen als waarborg te geven, in plaats 

van deze van Ecopower).
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Kennisname van het verslag van het 

bestuursorgaan
(Marc De Vos - voorzitter)
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Financieel verslag
(Pieter Vermeulen - bestuurder)
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Toelichting financiële resultaten 2021 - Balans
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Toelichting financiële resultaten 2021 - Balans
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Eigen vermogen :

Inbreng:   1.158.125,00 EUR

Volstort kapitaal door de coöperanten.

In 2021 werd 203.125,00 EUR kapitaal bijgestort.

Reserves:   12.600,27 EUR

Toewijzing van een deel van het resultaat van 2020 aan de reserves

Overgedragen resultaat:  37.256,42 EUR

Overgedragen resultaat naar volgend boekjaar

Schulden :

Handelsschulden:   67.754,61 EUR

Dit omvat de te ontvangen facturen voor de kosten van de windmolen.

Schulden mbt belastingen: 11.962,93 EUR

Nog door te storten BTW op uitgaande facturen.

Overige schulden:   34.817,18 EUR

Omvat de uit te betalen dividenden in 2022 als toewijzing van het resultaat 

van 2021.



Toelichting financiële resultaten 2021 - Balans
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Vaste activa :

Immateriële activa:  290,40 EUR

De nog niet afgeschreven kosten voor de ontwikkeling van de website

Windmolen:   759.486,39 EUR

Het nog niet afgeschreven deel van de deelname van Volterra in de 

windmolen aan de Huysmanhoeve (25% van de investering).

De initiële investering bedroeg 818.608,08 euro, en wordt afgeschreven 

over 15 jaar (de looptijd van de groenestroomcertificaten)

Zonnepanelen:   141.570,60 EUR

Installatie Kinderdagverblijf BKO Kinderpoort in Eeklo voor 8.182,09 EUR 

Installatie lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo voor 57.071,11 EUR

Installatie Timelab in Gent voor 44.485,67 EUR

Installatie Ten Doorn in Eeklo voor 31.831,73 EUR

Vlottende activa :

Handelsvorderingen:          206.540,45 EUR

Dit zijn de te ontvangen opbrengsten voor de windmolen en zonne-

projecten.

Liquide middelen:  214.628,57 EUR

Dit zijn de gelden die op de zicht- en spaarrekening stonden op het einde 

van het jaar.



Toelichting financiële resultaten 2021 - Resultaat
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Omzet De opbrengsten van de windmolen en de zonnepanelen.

Rechtstreekse kosten Is het aandeel van Volterra (25%) in de werkingskosten van de windmolen (o.a. opstalvergoeding, onderhoud, …).

Afschrijvingen Dit zijn de afschrijvingen per onderdeel van de werking

Werkingskosten Zijn de algemene kosten van  Volterra : benodigdheden (3.025,99), abonnementen (1.214,04), erelonen (5.152,64), andere 

(988,20) (o.a. vennootschapsbijdrage)

Personeelskosten Volterra heeft geen personeel in dienst. 

Financiële resultaten Dit is het verschil tussen 124,21 euro opbrengsten (betalingsverschillen) en 425,10 euro bankkosten (o.a. Mollie) en intresten.

Belastingen op de winst

Er is geen belasting verschuldigd, omwille van een vrijstelling wegens investeringsaftrek.

Er blijft ook nog een bedrag investeringsaftrek over dat overdraagbaar is naar volgende jaren.



Vragenronde
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Voorstel uit te keren dividend
(Marc De Vos - voorzitter)
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Bestemming van het resultaat – dividend 2021

Toegepaste principes : 

• Een billijke vergoeding voor het ter beschikking stellen van financiële middelen aan de 

coöperatie (sociale onderneming)

• We streven naar een constant dividend.

in 2021 (over 2020) : 1,12%

• We streven naar een bruto dividend rendement tussen de 2 en 4% (wat in lijn is met wat 

andere (grotere) burgerenergiecoöperaties beogen).

• De gerealiseerde winst die overblijft wordt gereserveerd, als buffer voor de toekomst.
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Bestemming van het resultaat – dividend 2021

Voorstel : Een dividend van 3,75 euro bruto per aandeel.

Dit betekent een rendement van 3,00% op het ingebrachte kapitaal..  

De vergoeding van de inbreng in kapitaal bedraagt op die manier 34.743,75 euro.  

De overblijvende winst van 37.256,42 euro wordt overgedragen naar 2022, en laat ons toe een 

halftijdse medewerker aan te werven.

Daarnaast zijn we momenteel nog een organisatie die draait op de aanzienlijke inzet van 

onbezoldigde vrijwilligers. 45



Stemming : Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2021

Stemming : Bestemming van het resultaat 

(Marc De Vos - voorzitter)
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Kwijting van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun 

mandaat over het afgelopen boekjaar (stemming)

Kwijting accountantskantoor Van Poucke BV voor de uitoefening van 

hun mandaat over het afgelopen boekjaar (stemming)

(Marc De Vos - voorzitter)
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Verslag sociale onderneming
(Marc De Vos - voorzitter)
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Verslag sociale onderneming - 2021 

● Volterra is een onderneming met sociaal oogmerk

Doel van Volterra (statuten) : de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het 

kapitaal te besteden aan sociaal-ecologische projecten in de regio of daarbuiten.

In het kader van het sociaal oogmerk van de vennootschap streven de vennoten geen of 

slechts een beperkt vermogensvoordeel na.

● Bijzonder verslag toezicht verwezenlijking sociaal oogmerk (art. 22)

Dit verslag geeft inzonderheid aan dat de uitgaven inzake investeringen, de werkingskosten 

en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk te 

bevorderen.
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Bijzonder Verslag Sociale Onderneming - 2021 

● Uitgaven inzake investeringen

In 2021 werd geïnvesteerd in zonnepanelen op gebouwen met een sociaal doel : 

een dienstencentrum, een school, een open maakplaats.

● Werkingskosten

De werkingskosten werden zeer beperkt gehouden om zo veel mogelijk investeringen 

mogelijk te maken.

● Bezoldigingen

Er werd in 2021 geen personeel tewerkgesteld.

Alle activiteiten voor de vennootschap werden gedaan op vrijwillige basis en zonder 

vergoeding.  Ook dat is onderdeel van een sociale onderneming.

● Beperkt vermogensvoordeel vennoten

Het dividend over 2021 werd beperkt tot 3% of 48% van de gerealiseerde winst. 50



Toekomstplannen
(Marc De Vos)
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Toekomstplannen – vooruitblik 2022

● Project ‘Zon in de Stad’ verder zetten

● Realiseren van andere zonneprojecten

● Zoektocht naar een extra windturbine in het Meetjesland

● Aanwerving halftijdse projectleider hernieuwbare energie

● Marketing van Volterra

Vernieuwde digitale aanwezigheid

Professionele flyer

Naambekendheid door events en thema-avonden, en media aandacht

● 1.000 nieuwe aandeelhouders (met maximum 2 aandelen)

● Bloemenweide rond windmolen Huysmanhoeve

klimaatbestendig maken door het inzaaien van de draaicirkel met een bloemenmengsel en 

het aanplanten van inheemse struiken en bomen langs de toegangsweg naar de 

windturbine. Zo zorgen we naast de productie van groene energie ook voor opslag van 

atmosferische CO2, waterinfiltratie, buffering van de E34 en een grotere biodiversiteit.
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Vragenronde
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Meer info?

info@volterra.be

www.volterra.be/nieuwsbrief/

Bedankt !!!

mailto:info@volterra.be

